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Vitória,   10     de  dezembro     de 2010.

Mensagem n º   207     /2010

Senhor Presidente:

Encaminho ao  exame dessa  ilustre  Casa  Legislativa  o  anexo  Projeto  de  Lei  em que
solicito  autorização  para  contratar  com  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -
BNDES operação de crédito no valor de até R$530.400.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos
mil reais) para a implementação do Programa BRT Grande Vitória.

O valor total do investimento para a operação de crédito pretendida junto ao BNDES
é de R$663.000.000,00 (seiscentos e sessenta e três milhões de reais),  sendo a contrapartida no valor  de
R$132.600.000,00 (cento e trinta e dois milhões e seiscentos mil reais) originada do Tesouro Estadual.

Os recursos destinam-se à  implantação da primeira  etapa do  Programa BRT Grande
Vitória, contemplando a execução de intervenções selecionadas como prioritárias do sistema de corredores
exclusivos para transportes coletivos, numa extensão de 24 Km, no âmbito do Programa de Investimentos
em Mobilidade Urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória.

O Programa tem por finalidade consolidar a estrutura de mobilidade urbana da Região
Metropolitana da Grande Vitória para uma nova fase de crescimento socioeconômico, que já se encontra
em marcha, e requer a implantação de projetos com impactos diretos nas condições de vida da população
nas áreas de desenvolvimento urbano, ambiental, social e regional, em conformidade com as propostas e
políticas  definidas  pelos  estudos  técnicos  do  Plano  Diretor  de  Transporte  Urbano  da  Grande  Vitória  -
PDTU/GV, com os seguintes propósitos:

 realizar  investimentos  em  infraestrutura  de  implantação  de  corredores  exclusivos  inteligentes  de
transporte  coletivo,  priorizando  a  primeira  etapa,  tendo  em vista  ter  sido  desta  combinação  a  melhor
relação Benefício/Custo, obtida nas análises econômicas e sociais efetuadas;

 consolidar o modelo troncoalimentador implantado pelo Transcol para os próximos 10 (dez) anos;

 implantar  o  sistema  de  Gestão  Automatizada  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo,  com  controles  da
operação  e  da  demanda  de  oferta,  buscando  principalmente  melhorar  a  qualidade  dos  serviços
prestados, auxiliar o processo de integração regional e reduzir os custos operacionais, flexibilizando a
política tarifária para absorver o crescimento da Região Metropolitana; 

 complementar  a  integração  dos  serviços  de  transporte  coletivo  municipais  com  o  intermunicipal  da
Grande Vitória, em especial o municipal de Vitória e de Vila Velha, que são os únicos serviços ainda
não integrados.

O  Estado  do  Espírito  Santo  dispõe  de  margem  suficiente  de  capacidade  de
financiamento  para  contratação  da  operação  de  crédito  pretendida,  conforme  previsto  no  Programa  de
Ajuste  Fiscal  pactuado  com  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  assim  como  as  garantias  oferecidas  são
aquelas praticadas pelo Estado para operações de crédito internas, conforme prevê a legislação vigente.
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Assim,  Senhor  Presidente,  solicito  o  empenho  de  Vossa  Excelência  e  dos  ilustres
Deputados na aprovação do Projeto de Lei em apreço.

Atenciosamente

PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 275/2010
  

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  junto  ao  Banco
Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  –  BNDES,
operação  de  crédito  destinada  ao  Programa  de  Investimentos  em
Mobilidade  Urbana  da  Região  Metropolitana  da  Grande  Vitória  -
BRT Grande Vitória.

 Art.  1º  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  junto  ao  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social  -  BNDES, operação de crédito  no valor  de até  R$530.400.000,00
(quinhentos  e  trinta  milhões,  quatrocentos  mil  reais)  para  aplicação  no  Programa  de  Investimentos  em
Mobilidade Urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória - BRT Grande Vitória.

Art. 2º O  Programa BRT Grande Vitória tem como objetivo a implantação de sistema de
corredores exclusivos para ônibus nos principais eixos de interesse metropolitano.

Art.  3º  Em  garantia  da  liquidação  do  financiamento  mencionado  no  artigo  1º,  o  Poder
Executivo fica autorizado a ceder ao BNDES, parcelas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal - FPE, de que é titular e que lhe são transferidas na forma da Constituição Federal, as quais serão
vinculadas  à  amortização  ou  resgate  da  dívida,  em  montantes  suficientes  ao  pagamento  do  principal  e
acessório.

Parágrafo Único – Fica o BNDES autorizado a transferir ou ceder, a seu exclusivo critério,
para  a  União  Federal,  o  crédito  decorrente  do  contrato  de  financiamento  a  ser  celebrado,  devidamente
corrigido, juntamente com os seus acessórios, inclusive as respectivas garantias.
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Art. 4º O Poder Executivo fará consignar nos Orçamentos Anuais e Plurianuais do Estado,
durante todo o prazo da operação de crédito a que se refere esta Lei, as dotações suficientes à amortização
do principal e dos acessórios decorrentes do contrato da citada operação de crédito.

Art.  5º  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  os  créditos  adicionais  necessários  ao
cumprimento desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 


